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Tájékoztató egyéni munkarendben tanulók felkészítéséről 

 

Az egyéni munkarendben tanulónak minden tantárgyból – tehát a készségtárgyakból is – 

félévkor és év végén, személyes megjelenés keretében osztályozó vizsgát kell tennie. 

Főszabály szerint a tananyag elsajátítása egyéni munkarendben egyénileg történik, a 

tanuló osztályozó vizsgákra történő felkészítéséről a szülő gondoskodik. 

Bizonyos élethelyzetekben a tanuló felkészítéséről az intézmény köteles gondoskodni. 

Ezek a következők: 

 

1. Tartós betegségben szenvedő egyéni munkarendes tanuló felkészítése 

 

(Tartós beteg: az a tanuló, akinek egészségügyi ellátása az az Eütv. 89. § -a szerinti általános 

járó-, vagy fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos véleménye alapján az adott 

tanévben a harminchat tanítási napot várhatóan meghaladja, és emiatt tankötelezettségét 

iskolába járással nem tudja teljesíteni.) 

 

Tartós beteg tanuló felkészítéséről, osztályzatainak megállapításáról az iskola köteles 

gondoskodni. Ennek ideje tanulónként átlag heti tíz óra az osztályok heti időkeretén felül. Ez 

az időkeret az egyes hetek és tanulók között átcsoportosítható. 

 

A tartós gyógykezelés/tartós betegség miatt egyéni munkarend keretében tanulmányokat 

folytató tanuló felkészítése az egészségügyi intézményben, vagy a rehabilitációs intézményben, 

otthoni ellátás keretében, vagy tantermen kívüli, digitális munkarendben szervezhető meg. 

Ezeken túl az iskola a szülő részére tanácsadást, konzultációt biztosít, terápiás, vagy más 

kezelés szükségessége esetén továbbirányítja a pedagógiai szakszolgálathoz, vagy más 

szakellátást biztosító intézményhez. A tartós gyógykezelés alatt álló tanuló nevelés-oktatásához 

szükséges eszközöket az iskola, vagy az egészségügyi, illetve rehabilitációs intézmény 

biztosítja. A speciális eszközöket az egészségügyi, illetve rehabilitációs intézmény vagy az 

egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény biztosítja.  

 

2. Sajátos nevelési igényű (SNI), vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel (BTMN) küzdő tanuló felkészítése 

 

SNI-s, BTMN-s tanuló iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, osztályzatainak 

megállapításáról, valamint a felkészítést végző pedagógusokról a szakértői véleményben 

foglaltak szerint az iskola köteles gondoskodni. (Az SNI, BTMN státusz megállapításáról, 

valamint ezzel összefüggésben az egyéni munkarend indokoltságáról is a pedagógiai 

szakszolgálat fogalmaz meg szakmai javaslatot szakértői véleményében. Ez alapján a szakértői 

vélemény alapján kell történnie a különleges bánásmódot igénylő gyermek nevelésének, 

oktatásának.) 

 

A felkészítés, fejlesztő foglalkozások ideje tanulónként átlag heti tíz óra az osztályok heti 

időkeretén felül. Ez az időkeret az egyes hetek és tanulók között átcsoportosítható. 
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Ezen időkereten belül kell biztosítani az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, 

rehabilitációs foglalkozásokat.   
 

Az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról a BTMN-s tanuló esetén a 

pedagógiai szakszolgálati intézménynek kell gondoskodni.  

 

Az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról SNI-s tanuló esetén az utazó 

gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatnak kell gondoskodni . 

 

 

Az egyéni foglalkozást – mind a tartós beteg, mind az SNI-s, BTMN-s tanuló esetében - 

ténylegesen személyre szabott formában kell megszerveznie  az iskolának, vagyis a tanuló 

osztálykeretben történő tanórákon való részvételével nem váltható ki a jogszabályban nevesített 

heti 10 órai felkészítés. 

 

Tekintettel arra, hogy az egyéni munkarenddel rendelkezőt az iskola valamennyi kötelező 

tanórai foglalkozása alól fel kell menteni, az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és 

rehabilitációs foglalkozás (mint kötelező tanórai foglalkozás) is ezen szabály alá esik. A tanuló 

ezért az iskola által biztosított egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs 

foglalkozáson nem köteles részt venni, erről előzetesen az intézményvezetőt nyilatkozat 

formájában köteles értesíteni, így az iskola a foglalkozásokat számára nem köteles 

megszervezni. Ez igaz a tartós beteg, illetve az SNI-s, BTMN-s tanuló is. 

 

Az egyéni munkarenddel rendelkező tanuló kérelmére (melyről az iskolaigazgató dönt), részt 

vehet a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon, valamint felvehető a napközibe és a tanulószobai 

foglalkozásra, ugyanakkor az esetleges évközi teljesítménye, tájékoztató jellegű értékelése 

alapján a tanuló nem osztályozható, félévi, illetve évvégi osztályzata ez alapján nem állapítható 

meg, az osztályozó vizsgák eredményébe nem számítható be. Fontos, hogy ezzel a lehetőséggel 

élve sem váltható ki a tartós beteg, SNI-s, BTMN-s tanulónak biztosított heti 10 óra 

fejlesztő/felkészítő foglalkozás. 

 

Ha a tanuló nem tartós beteg, nem SNI-s, nem BTMN-s, akkor az iskolának nincs 

jogszabályi kötelezettsége a felkészítésben való segítségnyújtásban. 

 

A tájékoztatás jogszabályi alapja: 

- nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

o 27. § (7) bekezdés 

o 47. § (1) bekezdés 

o 4. § 18. pont 

- nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  

o 75.§ (1)-(4) és (6) bekezdés 

 

 


